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Referat Ældrerådets møde 
 
Tid, dato og sted: Den 27. april kl. 9-12 i Huset, Hvidovrevej 253b.  
 
Deltagere: Jørgen Nygaard, Anette Kou, Bjarne Agerlin, Christian Thode, Marianne Hviid, René 

Langhorn og Gitte Peronard (referent). 

Afbud:  

Jens Juul 

 

Dagsorden 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.    

 

Punkt 2: Afholdte møder og arrangementer 
Billetsalg til skovture d. 4. april 

Der er stadig mange billetter til salg. Der er kommet en ny annonce i Hvidovre Avis i denne uge, 

hvor der gøres opmærksom på at der stadig er billetter til salg og at de købes i borgerservice.  

 

Temadag d. 20. april  

Temadagen gik godt.  

 

Ældresagen d. 21. april  

Jørgen og Anette deltog.  

 

Reception for Nicolai Kjems  

Ældrerådet har modtaget en takkemail fra Nicolai.  

 

Guidemøde i HUSET d. 25. april, kl. 10:00 

Mødet gik godt.  

  

Punkt 3: Orientering fra formanden 

Ældreliv Hvidovre 

Der arbejdes på en anden form for temamøder d. 12. september 2022.  

 

Parkeringstilladelse til HUSET 

Husk at have parkeringstilladelse til at holde bag HUSET. Det er ikke muligt at få gæstetilladelse. 

Det henvises til at parkere ved tanken eller ved rådhuset.   
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Ny brochure om livet med Parkinson 

Brochuren ligger på bordet i HUSET.   

 

Nyt medlem i Ældrerådet 

Ebbe Bay har fået bevilliget tre måneders sygeorlov fra april til juni. Jens Juul er indtrådt i 

Ældrerådet under Ebbes orlov.  

 

Nye datoer for møderækken i 2022 

Møderækken for 2022 er blevet opdateret med nye datoer.  

 

Referat fra referencegruppen for demenshandlingsplanen 

Bjarne deltog i seneste referencegruppemøde. Det var et godt møde. Resten af Ældrerådet har 

modtaget referatet. Næste møde er i oktober.  

 

Punkt 4: Gensidig orientering fra diverse råd 

Bruger- og Pårørenderåd 

Strandmarkshave: 

Strandmarkshave arbejder på de anbefalinger, som tilsynsrapporten fra BDO er kommet med.  

 

Dybenskærhave: 

Der var møde d. 4. april. Mødet gik godt.  

Der blev drøftet følgende:  

1) Omorganisering af personalet, således der er 2 områdeledere og 3 gruppeledere, som trådte i 

kraft d. 1. januar 2021.  

2) Triagetavle og en medicinvogn.  

3) Pårørendes mulighed for at stemme på beboernes vegne. Marianne henvender sig til Kathrin 

omkring udlevering af vedtægter.   

4)Orientering om årets forskellige aktiviteter.     

 

Krogstenshave:  

Der er intet nyt.  

 

Søvangsgården:  

Der er indkaldt til møde d. 17. maj kl. 13:15.  

 

Hjemmeboende borgere:  

Der blev afholdt valg til bruger- og pårørenderådet d. 26. april. Valget blev afholdt i 

Aktivitetscenteret. Der blev valgt 3 brugere og 2 pårørende ved fredsvalg.  
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Svendebjerghave:  
Bruger- og pårørenderådet på Svendebjerghave er under opstart.  

Der er fokus på hvilke forløb der er indlagte på Svendebjerghave, herunder opfølgningsplaner, 

pårørende osv. Derudover er der fokus på, hvorfor der er mange borgere med demens, som er 

indlagt på Svendebjerghave samt betalingen af opholdet og kost på Svendebjerghave.   

 
 

Brugerrådet i Aktivitetscentret 

Der er intet nyt siden sidste møde i marts.  
 

Lokalråd 

Risbjerg 

Der var møde d. 26. april. Råddet udtrykte, at de ikke føler sig klædt på til at tage vagter. Der 

afholdes snart møde for alle lokalråd, hvor der drøftes hvad vil det vil sige at have vagter i HUSET.   

 

Avedøre:  

Referat fra seneste møde d. 5. april er udsendt. Der er kommet ny lokalrådsformand.  

Der blev drøftet følgende: 

1) Ansættelse af 14-17-årige på plejehjem. Lokalrådet ønsker beskrivelse af arbejdsopgaverne. 

Derudover har lokalrådet undret sig over hvorfor Ældrerådet ikke er blevet orienteret om 

processen. Dog udtrykker Ældrerådet, at de giver opbakning til at 14-17-årige kan komme ud på 

arbejdsmarkedet på sundheds- og ældreområdet.    

2) Udbygning af boliger, bl.a. seniorboliger og ift. de trafikale forhold.  

3) Offentlig trafik  

4) Drøftelse af forskellige aktiviteter i lokalområdet.  

 

Strandmarken: 

Der har været afholdt møde d. 25. april i HUSET. Mødet gik godt.  

Der blev drøftet frivillighed og rekruttering. Disse emner drøftes også på næste møde d. 9.maj.  

Den 22. september kommer Arne og André Lundemann.  

 

 

Nord:  

Næste møde er d. 2. maj.  

 

Regionsældrerådet 

Næste møde er d. 16. maj, hvor temaet er det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 

Møderne foregår i Regionsgården i Hillerød. Der kræves ingen tilmelding, men orienter gerne 

resten af Ældrerådet, hvis man ønsker at deltage.  

 

Dansk Ældreråd 

Materiale er udsendt.    
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Det frivillige ældrearbejde 

Det frivillige ældrearbejde har planlagt en skovtur til Orø for de frivillige i august. Derudover deltog 

det frivillige ældrearbejde også på messen sammen med Ældrerådet d. 20. april.  

 
 

Vestegnens Ældreråds- og seniortræf 

Der er indkaldt til Vestegnstræf d. 20. maj kl. 09:30-15:30 i Albertslund.  

Jens, Jørgen og Marianne deltager. Ældrerådet holder et oplæg med fokus på hvad der optager 

dem som Hvidovres Ældreråd.  

 

 

Punkt 5: Kommende aktiviteter 
Dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget d. 1. juni kl. 15:30-16:45 

Foreløbige punkter fra det første dialogmøde i marts er fremsendt. Derudover har Bjarne 

fremsendt et punkt vedr. seniorpolitik, som sættes på dagsordenen.  

Derudover havde Anette følgende ønsker til fremtidige dagsordenspunkter på dialogmøderne:  

- Faldforebyggelse 

- Pris for ophold på Svendebjerghave 

 

Ordinært møde i maj og juni 

Næste ordinære møde er onsdag d. 25. maj. Anette, Bjarne og Christian holder ferie og deltager 

derfor ikke. På det ordinære møde d. 29. juni serveres der frokost.  

På det ordinære møde i maj og juni mødes Ældrerådet kl. 09-12. Indkøb af morgenmad går på 

skift.    

Derudover sættes følgende punkter på dagsordenen på junimødet:   

- Evaluering af første halvdel af 2022 i Ældrerådet 

- Hvordan de ordinære møder fremover styres ud fra dagsordenen 

- Mødetidspunkt for de ordinære møder i andet halvår af 2022  

 

Punkt 6: Informationsudvalget 
Bladet og omdeling 

Informationsudvalget kommer med et forslag til nye opdaterede distributionslister. Derudover 

undersøges det, hvordan Ældrerådet får en tilbagemelding på, hvor mange blade der ligger 

tilbage/hvor mange der smides ud.   

 

Info fra kommunen 

Navneændring - fra Hvidovre Ældreråd til Hvidovre Seniorråd 

Forslaget om navneændringen er sendt til politisk behandling. Det er Ældre- og Sundhedsudvalget, 

der skal anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende navneændringen.  
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Ansættelse af ny kommunaldirektør og ny centerchef 

Der arbejdes på at ansætte en ny kommunaldirektør pr. 1/8 og en ny centerchef til Center for 

Sundhed og Ældre pr. 1/11. Mette Holck er konstitueret centerchef fra maj til november.  

 

 

Punkt 7: Økonomi 
Drøftelse af økonomiske initiativer 

1) Ønske om køb af whiteboard med tilbehør samt flipover med papir og diverse. Anette 

undersøger og indkøber whiteboard.  

2) Øget opmærksomhed på at nedsætte forbrug af engangsservice samt vand på flasker, herunder      

indkøb af glas og vandkarafler. Anette undersøger og indkøber.  

3) Ønske om køb af espressomaskine, men det er en dyr omkostning med engangskapsler. 

Afventes.  

 

Punkt 8: Høringssvar 
Næste høringssvar udarbejdes efter det ordinære møde fra kl. 12:00-13:00.  

 

Punkt 9: Vagter 
Fordeling af torsdagsvagter fra kl. 13:00-15:00.  

Fordeling af vagter i maj blev fordelt på det ordinære møde i marts.  

Fordeling af vagter i juni:  

• 2. juni: Bjarne 

• 9. juni: Per Katz 

• 16. juni: Marianne 

• 23. juni: Anette 

• 30. juni: Jørgen 

 

 

Punkt 10: Eventuelt 
Orientering om renovering af Strandparken  

Der er har været afholdt første møde. Marianne deltager i dette arbejde.  

 

Orientering om interessentanalysen 

Arbejdsgruppen har afholdt første møde. Der arbejdes med strategi- og visionsarbejdet, herunder 

interessenter. Ud fra dette arbejde, udarbejdes en kommunikationsstrategi. Når arbejdsgruppen 

har materiale klar, forelægges det til drøftelse i Ældrerådet. Hvis der mangler interessenter på den 

liste, som er udsendt, sendes kommentarer til arbejdsgruppen (Anette, Marianne og Bjarne). 

Derudover må de øvrige medlemmer gerne overveje hvem der er de vigtigste interessenter.  
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Informationsmøde om Hvidovre Frivilligcenter 

Jørgen udsender datoer for informationsmødet.  

 

Referater fra Ældrerådets ordinære møder 

Referater fra Ældrerådets møder kan findes på ældrerådets hjemmeside 

(https://aeldreraadet.hvidovre.dk/). Gitte sørger for at hjemmesiden opdateres med de seneste 

referater.   

 

https://aeldreraadet.hvidovre.dk/

